Międzyzakładowy Związek Zawodowy
Pracowników Ruchu Ciągłego
w Grupie Kapitałowej PKN ORLEN S.A.
Informacje
Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego w GK PKN ORLEN S.A.
z dnia 3 czerwca 2019 r.
Witam. Piotr Wilicki – w imieniu Międzyzakładowego Związku Zawodowego
Pracowników Ruchu Ciągłego w G.K. PKN ORLEN S.A. zapraszam do
zapoznania się z naszymi związkowymi informacjami.
Szanowni Państwo.
Pierwszą, najistotniejszą wiadomością dzisiejszych informacji jest zakończenie
prac i ustalenie treści Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników
spółki ORLEN Serwis S.A.
Po kilku latach negocjacji, zaskakujących czasem niezrozumiałych zmian i
zwrotów akcji udało się wypracować Dokument, który przyniesie korzyści dla
pracowników i zapewni jasne i czytelne warunki pracy i płacy w Spółce.
Jest to wielki sukces całej strony związkowej i strony pracodawcy i można się
licytować kto wniósł więcej, kto mniej w jego treść, ale takie licytacje są
okazywaniem małości i nie powinny mącić pozytywnego przekazu jaki wnosi dla
pracowników cały Dokument. Nie ma tu przegranych i wygranych jest tylko wielki
bonus dla pracowników w postaci Układu.
Oczywiście cały Dokument to blisko sto artykułów i kilka załączników, ale
najważniejsze kwestie jakie zostały w nim zawarte to: tabela stanowisk i
taryfikator płacy, ostateczne dogranie nagrody rocznej dla pracowników,
ustalenie zasad działania systemu premiowego, dodatki za ratownictwo, dodatek
zmianowy, nocny i za dyżur domowy.
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Dodatkowo w trakcie całego procesu rokowań ustalone zostały kryteria
różnicujące dla poszczególnych grup stanowisk, a co za tym idzie możliwość
określenia ścieżki kariery i awansu dla pracowników na wszystkich stanowiskach.
Tak więc Dokument jest uzgodniony, teraz potrzeba około dwóch - trzech
miesięcy na ostateczne podpisanie parafowanego

Układu,

uzupełnienie

formalności rejestracyjnych i samej rejestracji. Jesteśmy zadowoleni z faktu, iż
pracownicy spółki ORLEN Serwis dołączyli do grona pracowników, dla których
warunki zatrudnienia będą znormalizowanie w takim Dokumencie.
W ubiegły czwartek odbyło się posiedzenie Zarządu naszego Związku.
Członkom Zarządu przekazane zostały informacje w tematach Zakładowych
Układów Zbiorowych Pracy parafowanych w spółkach ORLEN Administracja i
ORLEN Serwis, Protokołu nr 1 do ZUZP w Basell Orlen Polyolefins, dokończeniu
negocjacji płacowych w ORLEN Centrum Serwisowym i ORLEN Aviation,
postępu prac przy wdrażaniu Pracowniczych Planów Kapitałowych, organizacji
tegorocznych Dni Chemika.
W wolnych wnioskach zgłoszono nam tematy takie jak: nowe zakresy badań
okresowych, kwalifikacja szkoleń i egzaminów oraz nowe karty zakresów
obowiązków. We wszystkich zgłoszonych tematach będziemy interweniowali i
informowali Członków Związku na bieżąco.

To wszystkie dzisiejsze informacje.
Życzę bezpiecznej pracy.
Pozdrawiam,
Piotr Wilicki
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